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Nicolò Di Lella on syntynyt vuonna 1989 Milanon maakunnassa. Jo varhaisesta lapsuudesta 
lähtien Nicolò on tavannut olentoja, joita toiset eivät havainneet. Aluksi hän piti heitä täysin 
normaaleina ihmisinä, joiden kanssa hän leikki ja puhui. Toiset, edes hänen vanhempansa 
eivät ymmärtäneet häntä ja pitivät todennäköisesti häntä mieleltään poikkeavana tai jopa 
sairaana. Teini-ikään tultuaan Nicolo pyysi näitä olentoja jättämään hänet rauhaan ja 
seuraavat seitsemän vuotta hän yrittikin elää normaalia nuoren pojan elämää, mutta jota 
hän ei kuitenkaan tuntenut omakseen. 

 Myöhemmin Nicolón täytettyä 18 vuotta hän koki eräänä yönä erityisen kokemuksen, jossa 
hyvin rakkautta hohtava valo-olento "meni hetkeksi hänen sisäänsä" ja jotenkin käynnisti 
Nicolossa sen tiedon, mitä hänen sisimmässään ilmeisesti oli jo olemassa kuten esim. 
kvanttifysiikan mukaiset energioiden värähtelyt sekä maailmankaikkeuden eri energiset 
koostumukset. Tämä opetus tai paremminkin muistin palautus tapahtui jonkinlaisella 
holografisella teknologialla.  Saamansa tiedon lisäksi se sai hänet käsittämään myös sen, 
että nämä hänen kohtaamansa olennot ovat vain avaruudesta tulevia hyvin pitkälle 
kehittyneitä erilaisia olentoja eivätkä mitään enkeleitä. Tämän tapahtuman jälkeen jatkuivat 
aika ajoin tapahtuvat fyysiset tapaamiset joko sovittuna ajankohtana tai joskus yllättäen. 

 Vuonna 2012, sama Valon olento kuin aiemminkin ilmestyi taas ja otti Nicoloa kädestä 
jolloin tämä kosketus irroitti hänet fyysisestä kehostaan.  Tämä loistava valo-olento vei hänet 
vierailemaan maan keskustassa. Hän sai siellä lisää opetusta niin maasta kuin näistä Sirius-
yhteisön olennoista, mutta myös lisää tarkempaa tietoa hänestä itsestään. Tämän upean 
kokemuksen jälkeen Nicololla alkoi telepaattisten viestien vastaanotto näiden valo-olentojen 
puolelta. 

Nicoló koki vuoden päästä toisen erikoisen voimakkaan tapahtuman, joka muutti hänen 
elämänsä täysin. Kokemus joka tapahtui fyysisen teleportaation avulla, toi hänet aamuyöllä 
sängystään yli 100 kilometrin päähän Maggiore-järvelle. Siellä hän tapasi Valon Galaktisen 
Liiton komentajan ja muita avaruusaluksen yhdeksästä olennosta. Hänelle kerrottiin 
maapallon tämänhetkisistä olosuhteista ja miksi henkisesti ja teknisesti edistyneimmät 
maan ulkopuoliset sivilisaatiot seuraavat meitä sekä myös miten he haluavat auttaa meitä. 
Tämän tapahtuman jälkeen Nicoló on ottanut tehtäväkseen toimia ennen kaikkea Galaktisen 
Liittouman tiedottajana. Luennoillaan hän kertoo kokemuksistaan ja näiden tapaamiensa 
olentojen sanelemista viesteistä herkistääkseen ja helpottaakseen yhteyttä jokaisen itsensä 
todelliseen henkiseen olemukseensa. Kaikki se mitä Nicolò elää, ei ole häntä itseään varten, 
vaan sen tarkoitus on todistaa ihmiskunnalle näiden avaruuden veljien läsnäolosta täällä 
sekä toimia viestin tuojana heidän ihmiskuntaa ja koko planeettaa tuntemasta rakkaudesta . 

Se mitä olen havainnoinut Nicolòsta, hän on hyvin vaatimaton itsensä suhteen, vaikka hän 
on selvästi yksi monista tässä ajassamme toimivista planeetallemme syntyneistä ns. 
starseed-ihmisistä eli kotoisin "muualta". Kaikkien tällaisten starseedien ja muidenkin 
valaistuneiden ihmisten tehtävänä on auttaa muistamaan sitä tietoa mitä meissä jo onkin, 
mutta olemme unohtaneet ne. Tätä samaa asiaa ovat kertoneet kaikkina aikoina tänne 
tulleet tai syntyneet avataarit ja korkeamman tietoisuuden lähettiläät samoin kuin ns. 



profeetat ja nykyajan kanavoijatkin. Kaikkien heidän tarkoituksenaan on kohottaa yhteistä 
glogaalista tietoisuuden tasoamme ja tällä hetkellä erityisesti selviytyäksemme pois 
tämänhetkisesti kriittisestä planeettamme totaalisen tuhon uhkatilanteesta. 

 Nicolò pitää konferensseja ja seminaareja ympäri maailmaa jakaakseen saamaansa 
henkistä opetusta ja herkistääkseen suojelemaan planeettaamme. Hän toimii luentojen, 
videoiden, kurssien ja kokousten kautta, joissa hän kertoo omista kokemuksistaan näiden 
erilaisten valo-olentojen kanssa ja jopa käynnistään heidän aluksillaan. Hän on täysin 
omistanut elämänsä tälle tehtävälleen näyttääkseen ihmisille sen sisäisen tien, joka johtaa 
hengelliseen heräämiseen. Hän tekee sitä koko olemuksellaan ja rakkauden 
yksinkertaisuuden kautta. Mutta se ei ole vielä kaikki, sillä meidän on tärkeää ymmärtää 
myös se, että ihmiset ovat aina olleet ja edelleenkin olemme yhteydessä maan ulkopuolisiin 
sivilisaatioihin, myös niihin jotka ovat yleensä meille näkymättömiä johtuen heidän 
korkeammasta henkisestä kehitystasostaan. Näille olennoille ei ole mitään vaikeutta ottaa 
erilaisia ilmenemismuotoja, joilla he ovat vähitellen vaikuttaneet kautta aikojen ihmisten 
ajatuksiin ja uskomuksiin. 

Nicolo opettaa erilaisia tietoisuuden herättämistekniikoita ja on myös Biopranoterapeutti. 
Tämän osaamisen avulla hän auttaa ihmisiä niin fyysisesti kuin henkisestikin. 
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